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भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहहचान 

र प्रिाणीकरणको आधार र िापदण्ड, २०७७ 

भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासीिाई जग्गा उपिव्ध गराउने तिा अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवथिापनको 
स्ििस्ििािा भूमिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको पहहचान र प्रिाणीकरण गने 
काययिाई व्यवस्थित गने प्रयोजनका िामग भमूि सम्वन्धी सिथया सिाधान आयोग गठन आदेि, २०७६ को 
दफा ६ को खण्ड (ख) िे ददएको अमधकार प्रयोग गरी यो आधार र िापदण्ड वनाई िागू गररएको छ। 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भ :  

यस आधार र िापदण्डको नाि “भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको 
पहहचान र प्रिास्णकरणको आधार र िापदण्ड, २०७७” रहेको छ। यो आधार र िापदण्ड आयोगबाट 
थवीकृत भएको मिमत २०७७/०७/०० बाट िागू हनेुछ। 

२. पररभाषा:  

हवषय वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा यस आधार र िापदण्डिा, 

(क) "अव्यवस्थित वसोवासी" भन्नािे सरकारी, ऐिानी, पती वा सरकारी अमभिेखिा वन जमनएको 
भएतापमन कस्म्तिा दि वषय देस्ख आवाद किोत गरी घर टहरा वनाई वसोवास गरेका भमूि 
सम्वन्धी ऐन २०२१, को दफा ५२ग. को उपदफा (३) को आधारिा वमगयकरण गररएका 
व्यस्ििाई संझन ुपछय  र सो िव्दिे मनजप्रमत आस्ित पररवारका सदथयिाई सिेत जनाउनेछ। 

(ख) "ऐन" भन्नािे भमूि सम्वन्धी ऐन, २०२१ िाई सम्झन ुपछय। 

(ग) ×मनयिहरु" भन्नािे भमूि सम्वन्धी मनयिहरु, २०२१ िाई सम्झन ुपछय । 

(घ) "पररवार" भन्नािे भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी वा अव्यवस्थित वसोवासीको पमत, पस्ि, 
वाव,ु आिा र छोराछोरी सम्झन ुपछय । तर सो िव्दिे कानून विोस्जि अंिवण्डा गरी िानो 
छुहिई आ आफ्नो पेिा व्यवसाय गरी वसेको पररवारको सदथयिाई जनाउने छैन । 

(ङ) "भमूिहीन सकुुम्वासी" भन्नािे नेपाि राज्यमभत्र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको थवामित्विा जग्गा 
जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आजयन, स्रोत वा प्रयासवाट जग्गाको प्रवन्ध 
गनय असििय व्यस्ि संझन ुपछय र सो िव्दिे मनज प्रमत आस्ित पररवारका सदथयिाई सिेत 
जनाउछ। 

(च) "थिानीय तह" भन्नािे गाउँपामिका र नगरपामिकािाई संझन ुपछय। 
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३. प्रहिया : (१) थिानीय तहिे भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको  पहहचान 
र प्रिाणीकरण यस आधार र िापदण्ड अनसुार गनुय पनेछ । 

(२) भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको िगत संकिन भमूिहीन सकुुम्वासी 
र अव्यवस्थित वसोवासीको िगत संकिन सम्वन्धी काययहवमध, २०७७ अनसुार गनुयपनेछ।   

४. भमूिहीन दमित तिा भमूिहीन सकुुम्वासीको पहहचान र प्रिाणीकरणका आधार र िापदण्डहरु:   

(१) देहायका आधारिा थिानीय तहको काययपामिकािे भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासीको पहहचान 
र प्रिाणीकरण गरी स्जल्िा समिमत सिि पेि गनुय पनेछ। स्जल्िा समिमत गठन नभएको अवथिािा 
थिानीय तहिे आयोग सिि पेि गनुयपनेछ। 

(क) नेपािी नागररक, 

(ख) सम्वस्न्धत थिानीय तहिा वसोवास वा आवाद किोत गरी आएको व्यस्ि, 
(ग) भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको िगत संकिन काययहवमध, 

२०७७ िे तोके विोस्जिको मनवेदन वा प्रश्नाविीको ढांचा अनसुारको आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारका सवै सदथयको हववरण सहहतको मनवेदन,  

(घ) मनवेदन वा प्रश्नाविीको ढांचा अनरुुप भमूिहीन दमित तिा भमूिहीन सकुुम्वासीिे नेपाि राज्य 
मभत्र आफ्नो र आफ्नो पररवारका कुनै पमन सदथयको थवामित्विा कतै पमन जग्गा जमिन छैन, 

पमछ छानवीनवाट जग्गा भएको पहुि हनु आए यसरी प्राप्त हनेु जग्गा सरकारीकरण गनय र 
कानून विोस्जि सहन वझुाउन िञ्जुर छु भमन गरेको थवयं घोषणा, 

(ङ) भमूिहीन दमित तिा भमूिहीन सकुुम्वासीिे आफ्नो र आफ्नो पररवारका कुनै पमन सदथयको 
आय आजयन, स्रोत र प्रयासवाट जग्गा प्रवन्ध गनय असििय छु भमन गरेको थवयं घोषणा, 

(च) भमूिहीन दमित तिा भमूिहीन सकुुम्वासीिे सरकारी अनदुान वा सहयोगवाट यस अस्घ नेपाि 
राज्यभर कुनै पमन सरकारी जग्गा वा जग्गाको थवामित्व सहहतको आवास प्राप्त गरेको छैन 
भमन गरेको थवयं घोषणा, 

(छ) जग्गाधनी पूजाय भएको तर नदी कटान, पहहरो, डबुान वा अन्य प्राकृमतक हवपद्का कारणिे 
आफ्नो वा आफ्नो पररवारको थवामित्विा रहेको सवै जग्गा प्रयोगिा आउने सम्भावना पमन 
नभएकाको हकिा त्यथतो जग्गाको हकभोग नेपाि सरकारको नाििा कायि गरेको िगत 
किा समिमतको मनणयय र िािपोत काययियको पत्र, 

(ज) वडा अध्यि सहहत वडाका जनप्रमतमनमध सिेतको रोहवरिा वडा कायायियिा गररएको 
सावयजमनक सनुवुाई काययििवाट भमूिहीन सकुुम्वासी हो भमन एहकन गरीएको प्रमतवेदन।  
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(झ) सम्वस्न्धत थिानीय तहको वडा समिमतको वैठकवाट मनज भमूिहीन सकुुम्वासी हो भमन गरेको 
मनणयय। 

(ञ) थिानीय तहिे प्राप्त गरेको मनवेदन वा तथ्याङ्क हववरण उपर छानवीन गरी त्यसको सत्यापनका 
िामग कस्म्तिा १५ ददने सावयजमनक सूचना जारी गरी त्यस सम्वन्धिा प्राप्त उजरुीका सम्वन्धिा 
थिानीय तहथतरीय सहजीकरण समिमतको मसफाररस वा मनणयय । 

 (२) देहायका आधारिा स्जल्िा समिमतिे भमूिहीन दमित तिा भमूिहीन सकुुम्वासीको पहहचान र 
प्रिाणीकरणको पनुप ुयहि गरर आयोग सिि मसफाररस गनुयपनेछ। 

(क) सम्वस्न्धत थिानीय तहको काययपामिकाको प्रिाणीकरण मनणयय, प्रिाणीकरण गररएका व्यस्िको 
नािाविी सहहतको तोहकएको ढाँचा अनसुारको प्रमतवेदन, 

(ख) स्जल्िा समिमतिे थिानीय तहवाट प्राप्त गरेको प्रिाणीकरण सहहतको हववरणको पनुरपहुिका 
िामग कस्म्तिा ७ ददने सावयजमनक सूचना जारी गरी मनज वा मनजको पररवारको थवामित्विा 
जग्गा भएको भमन प्राप्त उजरुीका सम्वन्धिा स्जल्िा समिमतको छानहवन प्रमतवदेन वा सम्वस्न्धत 
िािपोत कायायियिे मनज वा मनजको पररवारको थवामित्विा  स्जल्िा मभत्र जग्गा छैन भमन 
िेखेको पत्र, 

(ग) खण्ड (ख) विोस्जि जग्गाको हवषय वाहेक अन्य हवषयिा उजरुी प्राप्त भए सो सम्वन्धिा 
स्जल्िा समिमतिे गरेको छानवीन प्रमतवेदन। 

(३)  देहायका आधारिा भमूि सम्वन्धी सिथया सिाधान आयोगिे भमूिहीन दमित तिा भमूिहीन 
सकुुम्वासीको हववरण प्रिाणीत गनेछ। 

(क) स्जल्िा समिमतको मसफाररस,  

(ख) सम्वस्न्धत थिानीय तहको काययपामिकाको प्रिाणीकरणको मनणयय, 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) का सम्वन्धिा कुनै उजरुी प्राप्त हनु आएिा सोको सम्वन्धिा  आयोगिे 
गरेको छानवीन प्रमतवेदन, 

(घ) आयोगिे तोकेका अन्य कुरा।  

५.  अव्यवस्थित बसोबासीको पहहचान र प्रिाणीकरणका आधार र िापदण्ड:  (१) देहायका आधारिा 
थिानीय तहको काययपामिकािे अव्यवस्थित वसोवासी हो भमन पहहचान र प्रिाणीकरण गनुय पनेछ।  

(क) नेपािी नागररक,  



4 
 

(ख) भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको िगत सम्वन्धी काययहवमध, 

२०७७ िे तोके विोस्जिको मनवेदन वा प्रश्नाविीको ढांचा अनसुारको आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारका सवै सदथयको हववरण सहहतको मनवेदन,  

(ग) नेपाि राज्यभरिा आफ्नो वा आफ्नो पररवारको थवामित्विा रहेको सम्पणुय जग्गाको जग्गाधमन 
प्रिाण पूजायको प्रमतमिहप, 

(घ) नेपाि सरकारद्वारा बसोबास गने उद्देश्यिे थिाहपत संथिाको जग्गािा वसोवास गरेको वा 
आवाद किोत गरेको अव्यवस्थित वसोवासी भए सम्वस्न्धत सथिािे सो जग्गा ददन सहिमत 
गरेको मनणयय, 

(ङ) भमूि सिन्धी ऐन, २०२१ को आठौ संसोधन जारी भएको मिमत २०७६ िाघ २८ गते 
भन्दा १० वषय अस्घवाट मनज वसोवास गरी आएको जग्गा आवाद किोत भई आएको हो 
भमन वडा समिमतिे गरेको मनणयय र मसफाररस,  

(च) अव्यवस्थित वसोवासीिे आफ्नो वा आफ्नो पररवारका सदथयिे सरकारी अनदुान वा 
सहयोगवाट ऐनको दफा ५२ग. विोस्जि नेपाि राज्यभर कुनै पमन सरकारी जग्गा वा 
जग्गाको थवामित्व सहहतको आवास प्राप्त गरेको छैन भमन गरेको थवयं घोषणा, 

(छ) वडा अध्यि सिेत वडाका प्रमतमनमधको रोहवरिा वडा कायायियिा गररएको सावयजमनक  
सनुवुाईवाट अव्यवस्थित वसोवासी हो भमन गरेको मसफाररस । 

(ज) वडा समिमतको वैठकवाट मनज अव्यवस्थित वसोवासी हो भमन गरेको मनणयय र मसफाररस, 

(झ) थिानीय तहिे प्राप्त गरेको मनवेदन वा तथ्याङ्क हववरण उपर छानवीन गरी त्यसको सत्यापनका 
िामग कस्म्तिा १५ ददने सावयजमनक सूचना जारी गरी त्यस सम्वन्धिा प्राप्त उजरुीका 
सम्वन्धिा थिानीय तहथतरीय सहस्जकरण समिमतको मसफाररस मनणयय।  

 (२) देहायका आधारिा स्जल्िा समिमतिे अव्यवस्थित वसोवासीको पहहचान र प्रिाणीकरणको पनुप ुयहि गरर 
आयोग सिि मसफाररस गनुयपनेछ । 

(क) सम्वस्न्धत थिानीय तहको काययपामिकाको प्रिाणीकरण मनणयय, प्रिाणीकरण गररएका व्यस्िको 
नािाविी सहहतको तोहकएको ढाँचा अनसुारको प्रमतवेदन, 

(ख) अव्यवस्थित वसोवासीिे आवाद किोत गरी आएको जग्गा सरकारी अमभिेखिा  वन 
जमनएको भएतापमन हाि वन नरही आवादीिा रहेको भमन सम्वस्न्धत थिानीय तहको 
कायायपामिकाको मनणयय, 

(ग) ऐनको दफा ५२ख. (४) विोस्जि नकारात्िक सूस्च मभत्रको जग्गा होईन भमन प्रदेि सरकार 
र सम्वस्न्धत थिानीय तहिे गरेको मनणयय, 
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(घ) थिानीय तहवाट प्राप्त भएको मसफाररस सहहतको हववरणको प्रिाणीकरणको पनुरपहुिका  
िामग कस्म्तिा ७ ददने सावयजमनक सूचना जारी गरी त्यस सम्वन्धिा प्राप्त उजरुीका सम्वन्धिा 
स्जल्िा समिमतिे गरेको छानवीन प्रमतवेदन, 

(ङ)  खण्ड (ग) विोस्जि कुनै उजरुी प्राप्त भए वा आयोगिे आवश्यक ठानेिा हवगत दि वषय 
देस्ख आवाद किोत गरी घर टहरा वनाई वसेको देस्खने image फोटो।  

(३) देहायका आधारिा भमूि सम्वन्धी सिथया सिाधान आयोगिे अव्यवस्थित वसोवासी पहहचान गरर प्रिास्णत 
गनेछ। 

(क) स्जल्िा समिमतको मसफाररस सहहतको मनणयय। 

(ख) सम्वस्न्धत थिानीय तहको काययपामिकाको मसफाररस सहहतको मनणयय, 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) का सम्वन्धिा कुनै उजरुी प्राप्त हनु आएिा सोको सम्वन्धिा  आयोगिे 
गरेको छानवीन प्रमतवेदन। 

६. पररवार र अंिवण्डा सम्बन्धी व्यवथिााः (१) भमूिहीन दमित र भूमिहीन सकुुम्वासीको हकिा ऐन जारी 
भएको मिमत २०७६ िाघ २८ गते भन्दा अगाडी नै िानो छुहिई घर  र भान्सा सिेत छुिै प्रयोग गरर 
आएको पररवारिाई िात्र छुिै पररवार िान्न सहकनेछ। 

(२) अव्यवस्थित वसोवासीको हकिा ऐन जारी भएको मिमत २०७६ िाघ २८ गते भन्दा अगाडी नै 
काननु विोस्जि अंिवण्डा भैसकेको पररवारिाई िान्न सहकनेछ।  

 

७. काययहवमधिा पररिाजयन तिा संिोधन: (१) यस काययहवमधको कायायन्वयनिा कुनै सिथया देस्खएिा 
आयोगिे आवश्यकता अनसुार पररिाजयन तिा संिोधन गनय सक्नेछ।  

(२)  यो काययहवमध अन्य प्रचमित कानूनसँग बास्झन गएिा बास्झएको हदसम्ि प्रचमित कानून बिोस्जि 
हनेुछ। 


